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takto začala naša spolupráca na projekte „Malý redaktor“
Stretli sme sa na CZ-SK-PL eTwinning seminári v 

„Európska škôlka“ v Žiline. 
Cieľom našej spolupráce bolo zoznámiť deti s pracovnou 

profesiou redaktora, tvorbou časopisu, jeho obsahom. Viedli sme 
deti k rozvoju kritického myslenia a komunikačných kompetencií. 
Na projekte spolupracovali tri materské školy, a to MŠ Jasenové 
(SK), MŠ Plzeň (CZ) a MŠ Dolní Újezd (CZ). Deti sa vzájomne 

predstavili svojimi fotografiami a prezentáciami svojich 
materských škôl. 

Vzájomne sa spoznávali prostredníctvom práce na spoločných 
úlohách a aktivitách. 

Milí čitatelia,
milí čtenáři ,

Takto sa to začalo a ako sme sa s tým popasovali, posúďte sami. 
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Materská škola Dolní Újezd je trojtriedna materská 
škola a naši kamaráti z projektu chodia do triedy 
„Modrý kľúčik“. 

Materská škola 
Jasenové je dvojtriedna 

materská škola zameraná 
na rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti a deti 
spolupracujúce na 

projekte navštevujú 
triedu „Lienok“. 

       

Materská škola „U šneka“ Plzeň je štvortriedna
materská škola zameraná na ekológiu s nádhernou 
záhradou,  deti zapojené v projekte chodia do 
Srdiečkovej triedy. 



Jak jsme byli v 
tiskárně
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 Děti ze všech tří škol si prohlédly dětské časopisy, které v 
Čechách  i na Slovensku pro děti vycházejí. Zjistili jsme, že 
nabídka časopisů pro předškoláky je velmi podobná a děti 
prohlížení obrázků, čtení z nich i tvoření podle námětů zaujalo a tato 
aktivita se stala téměř každodenní součástí našeho běžného dění 
ve třídě. Někteří navštívili knihovnu, někteří dokonce tiskárnu, ve 
školce v Dolním Újezdě seznámil děti se svou prací také výtvarník. 

 
 
 Děti vymýšlely, jak by se náš společný časopis mohl 
jmenovat – návrhy byly různorodé, ovlivněné tím, co děti znají, mají 
rády a co je obklopuje. O názvu hlasovali nakonec všichni včetně 
rodičů ze všech zúčastněných škol.Z velmi pěkných a kreativních 
názvů – Agent v kapse, Punťa, Tiger, Kaštánek, Hviezdička, 
Dinosaurus,Robotík, Gumička, Kapička, ... - byl rozhodující 
většinou vybrán „Kaštánek“ a k němu i kresby dětí a titulní strana 
plzeňských tvůrců. Děti nadšeně začaly spolupracovat na aktivitách 
tvořících postupně obsah tohoto vlastního časopisu.   
 

Jak vzniklo 

LOGO 
a název našeho časopisu?



Společně ale
       každý zvlášt

,



Dýňování
Dýně hrály ve všech školkách hlavní roli. Dýně 

jsme zdobili, vařili, dýněmi jsme navečer i svítili. 
Ozdobené dýně jsme vyfotili a měli tak možnost 
obdivovat kreativitu a fantazii našich kamarádů. 

Podívejte se sami:

Společně ale
       každý zvlášt



Děti ze slovenské mateřské školy nám poslali recept na výbornou 
dýňovou polévku. Některé děti si ji doma s maminkou opravdu uvařili. 
A prý si moc pochutnali. Proto jsme slovenský recept předali do školní 

jídelny v Dolním Újezdě a budeme se těšit na chutnou 
dýňovou polévku i v naší školce.

Máte na ni chuť? 
Uvařte si ji podle receptu:

Recept pro děti 
Dýňová polévka

Postup:
  Nakrájate zeleninu. Na oleji opražíte cibuľu. Pridáte   
  zeleninu. Osolíte, okoreníte, pridáte vodu a dusíte. Po  
  uvarení zeleninu rozmixujete a pridáte smotanu. 
  Ozdobíte semienkami. 
                 Dobrú chuť

Pripravíte si: 
  tekvicu, mrkvu, zemiak, cibuľu, tekvicové semienka
  olivový olej, smotanu



Společným zaklínadlem nám 
byla říkanka:

Zamykám, zamykám les, aby 
sem nikdo nevlez! Vleze-li sem 
bába, ať je z ní žába. Vleze-li 
sem dědek, ať je z něj dudek.
Vleze-li sem panna, ať je z ní 
srna. Vleze-li sem mládenec, ať 
je z něj mravenec.

Umíte ji nazpaměť?

Klíče k uzamčení zahrady jsme 
si vyrobili sami. Posuďte, jak se 
nám povedly.

Jazykolamy
To byla zábava! Škoda, že nemůžete slyšet obratnost dětských 
jazýčků. Někdy to bylo složité, někdy legrační.
Vyslovte náš společný jazykolam:

Kyklop kouli koulí od poklopu 
ku poklopu. 
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Zamykání
zahrady a 
ukládání 
broučků k 
zimnímu 
spánku



 Inspiroval nás král. Král, který 
byl panovníkem našich českých i 
slovenských prapraprapraprapra-
praprababiček a praprapraprapra-
praprapraděděčků. Samotný král 
Karel IV., který nechal postavit 
skvostný Karlův most. Kulturní 
památku, kterou zná každý Čech 
i Slovák.   Gotičtí    stavitelé    sice 
ještě nejsme, to bychom se museli 
ještě mnohému přiučit, ale 
současné mosty bychom postavit 
určitě   dovedli.   Zatím   tedy   ze 
stavebnic. Tato hra na stavitele nás 
velmi   zaujala    a    ve    školce   v 
Dolním Újezdu se stala zábavou 
na několik dní.

Hra na stavitele 
mostů



 Ve školkách máme mazlíčky. A ne ledajaké. Jsou z Japonska a jme 
 nují se Řasokoule. Péče o ně je úplně jednoduchá. Stačí každý tý 
 den vyměnit vodu a pomazlit je v dětských ručkách. To jim k 
 životu stačí.

 Plzeňská Ekoškolka nás inspirovala svoji krásnou zahradou. Zvířata  
 ze zahrady jsme si v mateřské škole Jasenové a v mateřské škole  
 Dolní Újezd nakreslili.  
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Řasokoule

Zahrada jako zdroj inspirace



 V dětském světě hraje pohádka a svět fantazie jednu z 
nezastupitelných rolí a děti rády prožívají neskutečné příběhy a často ani 
ještě nejsou schopny rozlišit, jestli je něco možné v našem reálném světě, 
nebo ne. Povídali jsme si o tom, zkoušeli vymýšlet nesmysly a rozpoznávat 
formou hádanek a her, co je možné (co opravdu existuje) a co ne. Někdy 
to bylo těžké, někdy jsme si nebyli jistí, ale užili jsme si přitom spoustu 
legrace a hoaxy našich kamarádů způsobily aktivaci nápadů a velkého 
tvůrčího nasazení. 

 A tak jsme postavili a vyrobili rakety i skafandry a vydali se na cesty 
k jiným planetám. Děti nadšeně přidávaly další nápady a žili jsme tímto 
cestováním docela dlouho. 

Co je to HOAX
 a 

nachytáme kamarády?



Co je to HOAX
 a 

 Skvělou motivací byl kouzelný léčebný pramen živé vody s 
podmínkou vykonání dobrých skutků.  Jaký je vlastně dobrý skutek? 
Mohou vůbec malé děti nějaký udělat? Je v silách dítěte nějak pomoci druhým? 
Zapojili jsme i rodiče a nestačili jsme se divit, kolik dobrých skutků už 
rodiny dělají a co jsme společně ještě vymysleli. Tolik skvělých dobrých skutků!
A turnaj zvířátek ze zoologické zahrady? To byla hlavně velká zábava. 
Které zvíře kope nejlépe do balónu, kdo by se hodil do brány, může 
některé zvířátko hlavičkovat? A kdo by měl být rozhodčí? Děti kreslily 
zvířátka, jak hrají kopanou a vznikly moc pěkné obrázky – uznejte sami ...



 Súčasťou časopisov sú rozhovory so známymi osobnosťami. Ako 
taký rozhovor pripraviť? Na čo sa spýtať? Ako sa spýtať? Ako rozhovor 
ukončiť? Na to sme spoločne s deťmi hľadali odpovede. Pripravili sme 
si kostru, osnovu rozhovoru. Začali sme výberom témy, prípravou otázok 
– čo chceme rozhovorom zistiť. Najskôr sme sa učili predstaviť, potom 
klásť otázky a na záver poďakovať za rozhovor a rozlúčiť sa. 

       V Materskej škole Jasenové deti najskôr trénovali prácu redaktora 
rozhovorom medzi sebou, kde sa naučili hovoriť primerane hlasno, v 
správnom tempe a pod. Potom trénovali rozhovor so zamestnancami 
školy – učiteľkami, školníčkami, kuchárkami, riaditeľkou ZŠ aj 
riaditeľkou MŠ a postupne sa zbavovali trémy a získavali prvé 
skúsenosti. Vo finále zrealizovali rozhovor rodičmi, ktorí si popoludní 
prišli pre svoje deti a dopredu nič netušili. Ani jeden z rodičov žiadosť deťom 
neodmietol a redaktorom sa stal ten, kto nabral momentálne najväčšiu 
odvahu.  

Rozhovor Rozhovor

REDAKTOR

REDAKTOR

REDAKTOR

REDAKTOR

REDAKTOR

jeden z
 RODIČOV

jeden z
 RODIČOV

jeden z
 RODIČOV

jeden z
 RODIČOV

jeden z
 RODIČOV

jeden z
 RODIČOV

Dobrý deň, som redaktor časopisu, 
môžem Vám položiť niekoľko otázok?

Áno, môžete.
Tak, kde pracujete?

Pracujem pre NAY Elektrodom.

A čo na svoju prácu potrebujete?

Potrebujem počítač a výrobky, 
ktoré predávam.

A keby ste mali čarovný prsteň, tak čím 
by ste sa chceli stať?

A to je zaujímavá otázka.
Šepot z triedy princeznou ...od dcéry.

Princeznou.
Ďakujem za rozhovor.

Nie je za čo, aj ja ďakujem.



 Deti v Materskej škole Plzeň „U šneka“ sa rozprávali o svojich 
obľúbených hračkách, prianiach a snoch. Od zamestnancoch sa 
dozvedeli niečo o ich práci, o tom čo deti v škôlke najviac a baví a niekoľko 
otázok poslali formou rozhovoru aj nám do triedy Lienok a Modrého 
kľúčika. Dokonca rozrozprávali aj kreslený obrázok. 

Rozhovor Rozhovor

 Nebolo to jednoduché, ale deti si so záujmom trénovali 
komunikáciu. Bola to aj veľká zábava, zároveň  zodpovednosť v roly 
redaktora. 

Ahoj ja som Miki . Ja by som chcel v 
škôlke Tlapkovú patrolu a čo vy?
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 Rozhovor si poctivo pripravili aj deti z Materskej školy Dolní Újezd.

REDAKTOR

REDAKTOR

DETI

DETI

S čím sa najradšej hráte?
Ahoj, ja som Julinka a najradšej sa hrám 

s kuchynkou a čo vy?
A čo by ste chceli mať v škôlke, keby ste 
si mohli priať čokoľvek?



ÚKOL PRO PŘEDŠKOLÁKY 
 

POKUSTE SE SPOJIT STEJNÉ OBRÁZKY ČAROU – POZNÁTE 
GEOMETRICKÝ TVAR, KTERÝ TVOŘÍ? MOŽNÁ POZNÁTE 
OBRÁZKY, KTERÝMI JSTE SAMI PŘISPĚLI DO PROJEKTU – 
VZPOMENETE SI, CO JSTE DĚLALI A PROČ? 

CO SE POVEDLO A CO VÁS NEJVÍC BAVILO? 
 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

Úkol pro 
předškoláky



Dovidenia 
v dalšom 

čísle

Pokuste se spojit stejné obrázky čarou - poznáte 
geometrický tvar, který tvoří? 
Možná poznáte obrázky, kterými jste sami přispěli do 
projektu - vzpomenete si, co jste dělali a proč? 
Co se povedlo a co Vás nejvíc bavilo?




